
  )). إن اهللا ال يخلف الميعاد يقينا ((

ال إو  ،ألن العطاء من العظيم عظيم ؛الفائدة الثانية يف اإلضافة إىل اهللا: أا تكون أعظم مما يتصوره العبدوالثاين، 

البخيل إذا أعطى إلنسان واحد قرش  ؛وعطية الكرمي كثرية ، عطية البخيل قليل ،ال؟ فالعطية على حسب املعطي

يوم ألف  ما يهمه وال يفتخر ا ألنه   لولكن الكرمي يعطي  ،اقرش اإين اليوم خسرت أعطيت واحدواهللا يقول 

 :والثاين ،مها: اطمئنان العبد على حصوهلا ؛)) لألمرين مجيعا من عند اهللا فاهللا تعاىل أضاف املثوبة إليه (( ؛كرمي

  . عظيمةألن مثوبة العظيم البد أن تكون  ؛بيان عظمة هذه املثوبة

ما هو من الفائدة اليت  ؛خري من كل شيء ،خري من أيش؟ األوىل أن نقول إا خريية مطلقة )) خير ((: هوقول

لموضع سوط أحدكم في  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ( ،خري من كل شيء، حصلوا عليها بالسحر

) يعين سنة الفجر ركعتني  ركعة من الفجر خير من الدنيا وما فيها بل قال: ( ) الجنة خير من الدنيا وما فيها

األوىل أن جنعله مطلق خريية مطلقة يعين خري من كل شيء ال من النفع  )) خير ((إذا ف ؛خري من الدنيا وما فيها

  الذي حصلوا بتعلم السحر وال من غريه.

أن هنا مفتوحة اهلمزة فمعىن ذلك أا تؤول يف مصدر وما  )) ولو أنهم آمنوا واتقوا ((طيب إعراب اآلية:  

هذا  ؛حروف املصدرية فتؤول وما بعدها مبصدر أن وعن كلها ،درازة من حروف املصماهل ةألن أن املفتوح ؛بعدها

 ، فاعل بفعل حمذوفاملصدر الذي تؤول به اختلف النحويون يف إعرابه فمنهم من قال إنه فاعل بفعل حمذوف

 ،ولو إميام وتقواهم ثابتة ،وخربه حمذوف ومنهم من قال: بل هو مبتدأ ؛همؤ دير: ولو ثبت إميام واتقاوالتق

  . أفهمتم؟ طيب

وهي نكرة وساغ االبتداء ا وهي  ومثوبة مبتدأ ؛الالم واقعة يف جواب لو )) لمثوبة من عند اهللا خير ((قوله:  

 املبتدأواجلملة جواب لو وليس خرب  )) خير ((قوله:  املبتدأوخرب  )) من عند اهللا ((نكرة ألا وصفت بقوله: 

)) هذه مثل اليت قبلها يوقف على   آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اهللا خيرأنهم ولو  حمذوف. (( املبتدأخرب ألن 

  .))  لمثوبة من عند اهللا خير ((قوله: 

فلو هذه شرطية وجواا حمذوف تقديره:  ؛يعين لو كانوا يعلمون آلمنوا واتقوا )) لو كانوا يعلمون ((وقوله:  

     آلمنوا واتقوا.

ألن النداء  ؛)) تصدير احلكم بالنداء دليل على االهتمام به يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا (( 

 ؛أو أقول يا فالن افعل كذا أيهما أبلغ للنداء؟ يا فالن أبلغ ،فأنا لو أقول لك افعل كذا ؛يوجب انتباه املنادى

، مث النداء بوصف اإلميان دليل على أن هذا احلكم تنفيذه من فتصدير احلكم بالنداء دليل على االهتمام به



 ألنه ما ميكن ختاطب أحد تقول يا مؤمن افعل كذا وكذا إال ؛وعلى أن فواته نقص يف اإلميان،مقتضيات اإلميان 

وعلى  ؛وال ميكن أن تقول يا مؤمن افعل كذا إال أنه إذا مل يفعل نقص إميانه ؛ن إميانه يقتضي أن يفعل كذا وكذاأل

وأن خمالفته أو فواته  ،هذا فنقول تصدير احلكم بالنداء بوصف اإلميان يدل على أن التزامه من مقتضيات اإلميان

 يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك :إذا سمعت اهللا يقول "قال ابن مسعود رضي اهللا عنه:  ؛من نقص اإلميان

" يا أيها الذين آمنوا نداء من اهللا لك أرعها مسعك يعين استمع إليها  ،ألا نداء من اهللا لك ؛يعين استمع هلا "

))  اعنايا أيها الذين آمنوا ال تقولوا ر  الذي معنا من النهى (( " فإنها إما خير فتؤمر به وإما شر فتنهى عنه

الشيء واحملافظة عليه براعنا من املراعاة وهي العناية  ؛عند مناداة النيب عليه الصالة والسالم راعناال تقولوا يعين 

وكان اليهود يقولون يا  نا؛النيب صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا راع إذا أرادوا يكلموا ناوكان الصحابة يقولون راع

والرعونة معناها  ؛يريدون راعنا اسم فاعل من الرعونة يعين راعنا ،لكن اليهود يريدون ا معىن سيئا ؛حممد راعنا

املسلمون ال يريدون معىن  ؛فاليهود يريدون ذا اللفظ معىن سيئا ؛املروءة ذيمعىن الرعونة اإلنسان يكون ليست ب

وهو حمتمل هلذا وهذا وا أي املؤمنون أن يقولوه لكن ملا كان اللفظ واحدا  ؛اةعيريدون من املراسيئا بال شك 

اإلميان مثل املنافقني فرمبا يقول راعنا وهو يريد ما بوألن من الناس من يتظاهر  ؛تأدبا وابتعادا عن سوء الظن

  )) ال تقولوا راعنا ((فلهذا ي املؤمنون عن ذلك  ؛أرادت اليهود

  معىن راعنا؟ الطالب: 

  راعاة راعنا فعل طلبقلنا إنه من املالشيخ : 

  املقصود؟  :الطالب

   املقصود امسعوا.الشيخ :

يعين مثال إذا أردمت من الرسول أن أنه ينتظركم ال تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا من النظر ))  وقولوا انظرنا ((  

 انظرنا         وقولوا  ((ألن اللفظ هذه تقوهلا اليهود وتريد ا معىن سيئا  ؛مبعىن االنتظار يعين ما تقولون راعنا

هل  عىن االنتظار كما يف قوله تعاىل: ((مبوقولوا انظرنا فعل أمر من أين؟  من النظر مبعىن االنتظار والنظر بأيت  ))

عليه الصالة والسالم أن ينتظركم ويف )) فأنتم إذا أردمت من النيب  ينظرون إال أن يأتيهم اهللا في ظلل من الغمام

وملا ى عن الشيء ذكر بدهلا حىت ال يقع  ؛وقوف أو قعود أو أي حال من األحوال ال تقولوا راعنا قولوا انظرنا

وقولوا انظرنا  ((  فبني اهللا البدل الذي ما فيه احتمال.  ؟قول إذاياإلنسان يف حرية إذا ي عن شيء ماذا 

 )) ااسمعو ((لكن اإلدراك قد يكون أمرا معلوما  ؛ال قبول؟ إدراك وقبولإمسع إدراك و  )) اسمعوا (( )) واسمعوا

يعين امسعوا ما تؤمرون به وما تنهون عنه فما  ؛ال تقولوا كالذين قالوا مسعنا وهم ال يسمعونم وقبول فهيعين مساع ت



مبعىن مؤمل  )) أليم (()) للكافرين عذاب أليمو  مث توعد فقال: (( ،تؤمرون به فافعلوه وما تنهون عنه فاتركوه

ألن  ؛واملراد بالكفرين هنا اليهود وكذلك من خالف األمر من املسلمني فله عذاب أليم ؛عىن العقوبةمبوالعذاب 

واسمعوا  خمالفة أمر اهللا إذا كانت على سبيل اإلطالق فهي ردة والعياذ باهللا وصاحبها مستحق للعذاب األليم ((

   )) وأما املؤمنون فلهم نعيم مقيم . ن عذاب أليموللكافري

  هل فيها شيء وال ما فيها شيء؟ راعنا اآلن نقول الطالب:    

  ال ما فيها شيء بعد الرسول ما فيها شيء هذا خاص مبخاطبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم.  الشيخ :

  يف ناس ينهون يقولون ما جيوز؟  الطالب:

  . مايدرون هؤالء أن تقول راعنا إذا بغيت متشي الدكان ما فيها بأس أي ما يدرون.الشيخ :

   لغتهم العربية؟أليس شيخ؟ اليهود : الطالب  

وأيضا اليهود يف  ؛عربية هيالاللغة العربية قريبة جدا من لغة العربية قريبة من أقرب اللغات إىل أي لكن  الشيخ :

   . تعلموا لغة العرب فصاروا يقرءون يتخاطبون يف اللغة العربية ،املدينة تعلموا من العرب

  ؛)) ما شرطية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال المشركين قال: ((

  ال ما نافية  الطالب:

أعلى األنواع اخللة  ،مبعىن حيب والود أعلى أنواع احلب يعين هو الذي يلي اخللة )) يود (( ؛نافية؟ نعم الشيخ :

من أهل الكتاب وال  (( ؛أي ما حيبون )) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب (( ؛والود هو الذي يقرب منه

  من للتبعيض وإال للبيان؟  )) الذين كفروا من أهل الكتاب ((قوله:  )) المشركين

  للبيان الطالب:

  ويش الفرق بني هذا وهذا؟ الشيخ :

  قلنا للبيان يشملها الكل اإذ  الطالب:

ري معىن ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب صيو ري املعىن أن أهل الكتاب كلهم كفار نعم؟ صيالشيخ : 

يعين ما يود الذين كفروا من هؤالء  )) من أهل الكتاب ((على قوله:  ةأيضا وال املشركني معطوف ، يصريواملشركني

ألنه لو كانت معطوفة على الذين كفروا  ؛كونوال املشر  :ومل يقل )) وال المشركين ((وهلذا قال:  ؛وال هؤالء

فعلى هذا تكون من لبيان اجلنس أي الذين كفروا من هذا الصنف الذين هم أهل  ؛لكانت بلفظ وال املشركون

 )) ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال من المشركين ((وكذلك من املشركني وتقدير اآلية:  ؛الكتاب

هذه  )) أن ينزل عليكم (())  أن ينزل عليكم من خير من ربكم شيء؟ (( ويش ما يودون؟ ما يودون أي



من زائدة إعرابا وخري نائب الفاعل  )) أن ينزل عليكم من خير (( ؛يعين ما يودون تنزيل خري )) يود ((مفعول 

واخلري هنا يشمل خري الدنيا واآلخرة لو حصل للكافرين من أهل الكتاب من اليهود  ؛يعين أن ينزل عليكم خري

أن من لو متكنوا  ؛ألم ما يودون ينزل علينا أي خري ؛عن املسلمني لفعلوا نصارى واملشركني أن مينعوا القطروال

وهلذا  ؛ عام، عام؛ عليه وسلممينعوا العلم النافع عنا لفعلوا وهذا خاص يف أهل الكتاب يف عهد الرسول صلى اهللا

واملضارع معىن االستمرار فهم ما يودون أن ينزل علينا خريا من ربنا وقال اهللا  )) ما يود ((جاء بصيغة املضارعة 

   )) واهللا يختص برحمته من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم تعاىل: ((

وا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا لمثوبة من عند اهللا خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمن(( 

  كل هذا قرأناه .    )) وللكافرين عذاب اليم

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال المشركين أن ينزل عليكم خيرا من ربكم واهللا يختص برحمته  (( 

  .أي ال حيبون )) ما يود الذين كفروا ((قوله: هذا أيضا قرأناه ))  من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

من  ((معطوف على قوله:  )) على المشركين ((وقوله:  )؛) للذين ((بيان  )) من أهل الكتاب ((وقوله:  

 ؛هؤالء ما يودون أن ينزل عليكمف ؛لمشركنيلشامال ألهل الكتاب و  )) الذين كفروا ((فيكون  )) أهل الكتاب

الفرق بينهما أن التنزيل  )) أن ينزل ((و )) أن ينزل ((وقوله:  ؛قراءة سبعية )) أن ينزل عليكم ((ويف قراءة: 

ال يودون أن ينزل اخلري  ،فهم ال يودون ال هذا وال هذا ؛واحدةوأما اإلنزال فهو إنزاله مجلة  ؛هو إنزاله شيئا فشيئا

  وال أن ينزل شيئا فشيئا ،مجلة واحدة

  شيئا فشيئا ؟ بالتشديد الطالب:

ن ويف إحدامها زيادة حرف فاألوىل اتوقد ذكر أهل العلم أنه إذا جاءت قراءشيئا فشيئا  بالتشديدنعم  الشيخ :

 ولكن الصحيح يف هذه املسألة األوىل  ؛ألن كل حرف فيه عشر حسنات ؛قالوا من أجل زيادة الثواب ا،القراءة

أن يقرأ اإلنسان ذا تارة وذا تارة كما نقول يف السنة العملية إذا اختلفت أنواعها فإن األوىل أن يفعل هذا مرة 

وأما الذي يقرأه لغريهم من  ؛ولكن هذا بالنسبة لقارئ القرآن الذي يقرأه لنفسه أو يقرأه لطلبة العلم ؛وهذا مرة

نكره يهم القرآن بغري القراءة املألوفة توذلك ألن العامة إذا قرئ عل ؛ألوفةفال ينبغي أن خيرج عن القراءة املالعامة 

بعض الناس يقرأ  ؛فلهذا ينبغي لإلنسان أن يراعي هذا األمر ؛قلوم مث يستطيلون على القرآن فيستهونون به

د أن يعلم أو يريد أن يقال إنه عامل يف القراءات اهللا أعلم بنيته بالقراءات املتعددة أمام العامة اهللا أعلم بنيته هل يري

  فإن العامة هلم شأن غري شأن الطلبة العلم . ؛حنن ما شققنا على قلبه ولكن هذا ليس من باب الرتبية احلكيمة



ن وإن املعىن: أن ينزل عليكم خري م ،إن من زائدة :ح أن نقولليص )) أن ينزل عليكم من خير ((وقوله: 

  أو جنعل من يف سياق النفي فتكون للعموم يعين أي خري يكون قليال كان أو كثريا وهذا أوىل. ؛ربكم

أو خري الدنيا واآلخرة  ؟هل هو خري اآلخرة يعين الوحي ؟ما املراد باخلري هنا )) من خير من ربكم ((وقوله:  

فيشمل هذا وما ينزل من املطر أو غريه ؟ الثاين هو األوىل أن يكون شامال فإن الذين كفروا من أهل الكتاب 

   واملشركني ما يودون أن ينزل للمسلمني خريا أبدا

         )) يشاءواهللا يختص برحمته من  ((ولكن اهللا تعاىل رد هذا عليهم بقوله:  ؛ال خري ديين وال خري دنيوي

فإن كانت الزمة فإن من فاعل خيتص ومعىن خيتص أي ينفرد برمحته من  ؛تستعمل الزمة و متعدية )) يختص ((

 )) يختص ((وتستعمل  ؛وعلى هذا فتكون من ؟ فاعال ؛يشاء كما تقول خصصته ذا الشيء أي أفردته به

واملعىن على كال  )) ليختص ((من مفعوال به وعلى هذا فتكون  ؛خيص برمحته من يشاء ،متعدية مبعىن خيص

    أي أن اهللا تعاىل خيص برمحته من يشاء فيختص ذه الرمحة من خصه اهللا . ؛الوجهني املعىن واحد

ألن اهللا  ؛يعم الرمحة اليت تعود برمحة الدين والدنيا واليت تعود برمحة الدين أو الدنيا )) برحمته من يشاء ((وقوله:  

ألن هذا الوحي الذي نزل على الرسول اهللا صلى اهللا عليه  )) برحمته ((وقوله:  ؛تعاىل خيتص ذا من يشاء

  وسلم هو من رمحة اهللا عليه وعليهم.

ن يشاء بالرمحة مبين مليعين اختصاصه  ؛هذا كما أسلفنا مرارا مقرون بأي شيء؟ باحلكمة )) من يشاء ((وقوله:  

أن ال خيتصه برمحة مل  متهحك اقتضتومن  ،ه حكمته أن يرمحه رمح ضتقتا فمنارك وتعاىل على حكمته تب

  .يرمحه  

العطاء  ،وذوا مبعىن صاحب والفضل العطاء ،خربه )) ذوا ((و مبتدأ )) اهللا (())  واهللا ذوا الفضل العظيم (( 

مية وإىل كالعلم يعود هنا إىل ال ،يعين الواسع الكثري الكبري )) العظيم ((الزائد عما تتعلق به الضرورة وقوله: 

منها مثال ما يف  ؛اومن فضله تبارك وتعاىل أنه خص ذه األمة خبصائص عظيمة ما جعلها ألحد سواه ؛الكيفية

) إىل آخر  أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد من قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر ( حديث جابر يف الصحيحني:

  فهذا مما اختص اهللا به من يشاء.  ؛احلديث

 ننسخ ما  (( ؛)) أوال اإلعراب والقراءات ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلهامث قال تعاىل: (( 

  ه.ؤ جوابه وجزا :والثاين ؛لفعل الشرط :األول ؛من فعلنيجتزم ما شرطية اسم شرط جازم  ))

  قة؟شيخ ما أخذنا فوائد اآلية الساب الطالب: 

  نأخذ الفوائد ؟ ؟ نقف على هذا  أي نفسه منشي و نأخذ الفوائد ....: الشيخ



واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا  قال اهللا تعاىل: ((

  ))  يعلمون الناس السحر

ويدلك  )) واتبعوا ما تتلوا الشياطين ((لقوله:  ؛يستفاد من هذه اآلية: أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطني

بن األعصم سحر النيب عليه الصالة والسالم كما  لنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو لبيدعلى هذا أن أحدهم سحر ا

  هو معروف.

  أي ما تتبعه على ملك سليمان.  )) ما تتلوا الشياطين ((لقوله:  ؛ومنها: أن السحر من أعمال الشياطني

على ملك  ((لقوله:  ؛سلطانه عليهم ن السحر حىت يف عهد سليمان مع قوةومنها: أن الشياطني كانوا يأتو  

  .))  سليمان

ال يقرهم على هذا األمر وهلذا نفى عنه  )) وما كفر سليمان ((لقوله:  ؛: أن سليمان ال يقر ذلكآليةا ومن فوائد

  لكان مقرا على كفر.  ـ يقرهم وحاشاه من أنـ الكفر إذ لو أقرهم على ذلك لكان 

 ؛إلنزال امللكني يعلمان الناس السحر ؛ومنها: أن اهللا تعاىل قد يقدر األشياء قد يقدر أسباب املعصية فتنة للناس

هو االمتحان بتيسري أسباب املعصية و وله شواهد أيضا  ؛فإن هذا من التيسري تيسري هذا األمر ابتالء وامتحانا

  منها؟ 

  أصحاب السبتمنها قصة  الطالب:

ان مىت؟ يف يوم السبت اليوم الذي حيرم عليهم صيد أصحاب السبت الذين يسرت هلم احليتمنها قصة : الشيخ

بشيء من الصيد يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا ما ابتلى اهللا به ذه األمة من الصيد ((  :السمك فيه.ومنها

  )). يخافه بالغيبتناله أيديكم ورماحكم ليعمل اهللا من 

  ).  رجل دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اهللا (منها: ما أشار إليه النيب بقوله: و 

فإن هذا  ؛)) لك هيت  قالت(( ومنها أيضا: قصة يوسف حينما غلقت األبواب امرأة العزيز وانفردت به و

فإياك إياك  ؛فاملهم أن اهللا تعاىل يبتلي املرء بتيسر أسباب املعصية له ؛ابتالء من اهللا عزوجل يف هذا األمر العظيم

احذر ترى هذا مثل الذي مثل العصفور الذي يقدم له السم  ،عصية ال تفعلتفعل إذا تيسرت لك أسباب الال 

   فلتكن على حذر . ؛يف الطعم

 ((    قالوا:  ،وجب ذلك إعراضهم عنهويستفاد من اآلية الكرمية: أنه جيب على اإلنسان أن ينصح للناس وإن أ

طيبة وأراد أحد  يها فإذا كان عندك سلعة م )) وما يعلمان من أحد حتى يقوال إنما نخن فتنة فال تكفر

  هذه ما طيبة وهو بشأنه بكيفه ...، تقول جيب عليك حتذره تسكت وتقول خله يشرتي وميشي؟ ال،يشري منه 



من مجلة ما كان الصدق إذا كان عنده سلعة إذا سئل عنها أخرب بالصدق حىت  املعروفني عندنا بوكان أحد الناس 

ففيه يؤخذ الدليل على  ؟لكن أين هذا يف وقتنا احلاضر ؛إىل هذا احلد اجربتهأنا ما و  اخيرب به يقول الناس ميدحو

  ذلك إىل نفور الناس عنه . ىخيرب اإلنسان لألمر على وجهه وإن أد من النصح أن أن

  ) .) إنما نحن فتنة فال تكفر ((لقوله:  ؛ومنها: أن تعلم السحر كفر

                  فإن مجلة )) ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ((ومنها: أن تعليم السحر كفر أيضا  

   كفر.إذا فتعلم السحر وتعليم السحر   ؛تعليل للكفر )) يعلمون ((

 ؛إا تقبل توبته :وقال آخرون ؛إا ال تقبل توبته :فقال بعض أهل العلم ؛وهل تقبل توبة الساحر؟ فيه خالف 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رحمة اهللا إن اهللا لقوله تعاىل: ((  ؛وهذا هو الصحيح

ة عليه فإنه إن تاب قبل القدر  ؛ن قتل الساحر حدأإن السحر ليس بكفر و ب :)) أما إذا قلنا يغفر الذنوب جميعا

ألن احلدود ما تسقط عن اإلنسان إذا تاب بعد القدرة  ؛وإن تاب بعد القدرة عليه مل يسقط ،سقط عنه احلد

    عليه.

  :.... هل عندهم دليل؟الطالب

فيقال إنه ما هو  ؛ألنه كفر عظيم فال تقبل توبته ؛ال أم يقولون إن هذا لعظم كفرهما عندهم دليل إ: الشيخ 

    بأعظم من سب اهللا سبحانه وتعاىل .

  الصواب أنه يقتل حدا أو كفرا؟  الطالب:   

   اآلية تدل على هذا ألنه يكفر ؛ ألنالصحيح أنه يقتل كفرا الشيخ :

  حكمه حكم الكافر؟  :الطالب

   تقبل توبته ويرفع عنه القتل. حكمه حكم الكافر نعم إال إذا تاب فإنه الشيخ :

  التوبة تسقط احلدود؟  الطالب:

إال  (( :ألن اهللا قال يف الذين يف قطاع الطريق ؛قبل القدرة عليه ،تسقط احلدود إذا كان قبل القدرة الشيخ :

   )) الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم

  بالتوبة؟حق الناس أيضا يسقط الطالب: 

يضمن  ؛التوبةب احر قد أتلف أمواال فإنه ال يسقطال حق الناس ما يسقط بالتوبة الناس مثال هذا الس  الشيخ :

  هذه األموال أو مثال أصاب اإلنسان بشلل سحره فأصابه بشلل وما أشبه بذلك فيؤخذ منه .

   .........؟: الطالب 



  يسحرون واحد؟   الشيخ :

  .........؟ الطالب:

أحسب الناس أن يتركوا أن إذا قالوا هكذا فاقرأ قول اهللا تعاىل: ((  ؛إذا هذا من باب القيافة .....الشيخ : 

ومن الناس من يقول آمنا باهللا فإذا أوذوا في اهللا جعل )) واقرأ قول اهللا تعاىل: ((  يقولوا آمنا وهم ال يفتنون

  اإلمث عليه.... ))  فتنة الناس كعذاب اهللا

   ........؟ :الطالب

تفريق بني املرء وزوجه هذا من أعظم أنواع الومن فوائد اآلية: أن من أعظم السحر أن يكون أثره طيب  الشيخ :

ألن من أعظم األمور احملبوبة إىل  )) فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه : ((لقوله ؛السحر

أن الشيطان يضع كرسيه أو عرشه على  (ديث صحيح: وقد ثبت يف ح ،جهاو الشياطني أن يفرق بني املرء وز 

الماء ويبث جنوده في األرض لإلفساد فيأتي أحدهما يقول فعلت كذا والثاني فعلت كذا والثالث فعلت  

كذا ثم يأتي أحدهم فيقول: مازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته وحينئذ ماذا يصنع به؟ يلتزمه ويقول 

وفيه سحر  ؛التفريق بني املرء وزوجه وأهم ما يكون السحر) فهذا دليل على أن من أعظم ما يكون  أنت أنت

ما يستطيع أن يعيش وال حلظة إال وزوجته  ء وزوجه حىت إنه والعياذ باهللا يبتلى باهليامبني املر  هو الربطمقابل هلذا 

  وهلذا بعضهم يقضي عليه هذا األمر نسأل اهللا العافية. ؛أمامه

  . )) وما هم بضارين من أحد إال بإذن اهللا ((لقوله:  ؛ومنها أيضا: أن األسباب ال تأثري هلا إال بإذن اهللا

وأنه مهما وجد األسباب واهللا مل يأذن فإن ذلك ال ينفع نعم؟ طيب  ،ومنها: أن قدرة اهللا عزوجل فوق األسباب

إذا قلنا إمنا السبب ما ينفع  ؟يشال ؛األسباب؟ ال هل هذا احلكم الذي استنبطنا من اآلية يوجب لنا أن ال نفعل

قول األصل أن األسباب مؤثرة بإذن اهللا فأنت افعل السبب، تزوج أيه ن؟ هذا ما ينفع بشيء ...إال بإذن اهللا 

 ، ابتعد عن اذومفىشتوهكذا نقول يف بقية األسباب واضح؟ تداو ل ؛يولد لك، اعمل صاحلا لتدخل اجلنة

فاحلاصل أن هذه األسباب ما هم على أا مؤثرة بنفسها ال ميكن أن متنع من تأثريها  ؛ا أشبه ذلكوم ،لتسلم منه

  بل هي مؤثرة بإذن اهللا.

إذا علمت كل شيء بإذن  تنأف )) إال بإذن اهللا ((لقوله:  ؛ومنها: اإلشارة إىل أنه ينبغي اللجوء إىل اهللا دائما

  اهللا فإذا تلجأ إىل من؟ إليه سبحانه وتعاىل يف جلب املنافع ويف دفع املضار .

 )) ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية الكرمية: أن تعلم السحر ضرر حمض وال خري فيه

  نفى نفعه. )) وال ينفعهم (( ،فأثبت ضرره )) ما يضرهم ((



ولقد علموا لمن اشتراه  ((فوائد اآلية الكرمية: أن كفر الساحر كفر خمرج عن امللة من أين تؤخذ؟ من قوله: ومن 

أحد ما له نصيب يف اآلخرة إال  يس هناكيعين من نصيب و ل )) من خالق (( )) ما له في اآلخرة من خالق

  يف اآلخرة. اأما املؤمن مهما عذب فإن له نصيب ؛الكافر

  يف تفصيل يف كفره ؟ هل الطالب:

  يف كفره ال الصحيح ما يف تفصيل  الشيخ :

  .))  ما له في اآلخرة من خالق ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية أيضا: إثبات اجلزاء

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في  ((قوله: ل ؛ومن فوائدها أيضا: أن هؤالء اليهود ارتكبوا تعلم السحر عن علم

ألن كل من علم احلق وخالفه  ؛الغضب فصاروا مغضوبا عليهم صفذلك استحقوا و وب )) اآلخرة من خالق

ومن فسد من  ،وهلذا قال سفيان بن عيينة قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ؛فهو مغضوب عليهم

والعباد يرتكبون عن ضالل فهم   ،ألن العلماء يرتكبون عن علم فهم كاليهود ؛عبادنا ففيه شبه من النصارى

  كالنصارى .

  .))  ولبئس ما شروا به أنفسهم (( ؛ومنها أيضا: ذم هؤالء اليهود مبا اختاروه ألنفسهم

       لو كانوا  ((لقوله:  ؛ومن فوائد اآلية: أن ذا العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي حيذر مثل هذه األمور

نافع ما شروا هذا األمر الذي يضرهم وال ينفعهم والذي علموا من اشرتاه ما يعين لو كانوا ذووا علم   )) يعلمون

  له يف اآلخرة من خالق.

   )) ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اهللا خير لو كانوا يعلمون ((مث قال تعاىل: 

يعين فيما  )) واتقواولو أنهم آمنوا  ((يف هذا دليل على سعة حلم اهللا حيث يعرض عليهم اإلميان والتقوى  

 ((  وانظروا إىل قوله تعاىل: ؛وهذه من عادته سبحانه وتعاىل أن يعرض التوبة على املذنبني ؛مضى وفيما يستقبل

)) حيرقون أولياءه مث يعرض عليهم التوبة  إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم

؟ ما عليهم  )) تابوا (()) مفهوم من  منات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنمن الذين فتنوا المؤمنين والمؤ إ ((

  شيء ما هلم عذاب جهنم .

  )). ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند اهللا ومن فوائد اآلية: أن اإلميان والتقوى ينال به ثواب اهللا ((

ولو أنهم آمنوا واتقوا  (( )) خير ((لقوله:  ؛ومن فوائدها: أن ثواب اهللا خري ملن آمن واتقى من كل الدنيا

كل شيء يناله يف الدنيا فاملثوبة اليت عند اهللا على اإلميان   ،من كل شيء ؟من أين )) لمثوبة من عند اهللا خير

  والتقوى خري. 



يكونوا هلم ونأخذ منها ومن قول قوم قارون له ومن قول الناصحني من بين إسرائيل قالوا ويلكم للذين متنوا أن 

)) هنا قابل آمنوا واتقوا يتبني لك أن التقوى  ويلكم ثواب اهللا خير لمن آمن وعمل صالحا مثل ما لقارون ((

  فعل ما أمر به واجتناب ما ى عنه.بوقد سبق لنا أن التقوى هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا  ؛هي العمل الصاحل

 ((    لقوله: ؛ا فيه كفر من تعلم السحر فعلهم هذا فعل اجلاهلومنها أيضا: أن فعل هؤالء اليهود واختيارهم مل

   . )) لو كانوا يعلمون

  )) يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم قال  اهللا تعاىل: ((

وأصل  )) تقولوا راعنا وقولوا انظرناال  ((لقوله:  ؛يستفاد من هذه اآلية: أنه ينبغي استعمال األدب يف األلفاظ 

يراعي لكن اليهود يقولوا  ه وراعنا فعل أمر من راعىهذا أن أصل راعنا من أين؟ أصله هنا مراعاة راعاه يراعي

للرسول عليه الصالة والسالم إذا  فالصحابة يقولون ؛ة ، سب وشتم وهي احلمقنويريدون أن تكون من الرعو 

 ؛فنهاهم اهللا عن هذا ؛فاليهود فرحوا بذلك أن أصحاب حممد يسبونه ؛يقولون له راعنا طلبوا منه املهلة يف شيء

  فيستفاد منه استعمال األدب يف األلفاظ.

يف لغة القوم لكنه توهم السب والشتم  اوشتم اومبعىن جتنب األلفاظ اليت توهم أيش؟ سبا وشتما لو أنه ليس سب 

  فإن من األدب أن يتجنبها املرء.

ألن مراعاة األدب يف اللفظ من األخالق الفاضلة ووجه هذا  ؛لكل األخالق الفاضلة أن اإلميان مقتض ومنها:

  مقتض لكل األخالق الفاضلة.فاإلميان إذا  ؛فهو دليل على أن اإلميان مقتض هلذا ؛األمر ملن؟ للمؤمنني

ا من اإلميان كما أن األخالق الفاضلة أ ،وعليه تتفرع الفائدة الثالثة: أن مراعاة األخالق الفاضلة من اإلميان 

أيضا انشراح صدر وسعة واإلنسان الذي عنده أخالق فاضلة يكون حمبوبا عند الناس وموقرا بينهم فهو أيضا من 

  اإلميان الذي ينفعك عند من؟ عند اهللا.

    .ليهم يف حرية ما ينهاهم وخي ،ومنها أي من فوائد اآلية: أنه ينبغي ملن ى عن شيء أن يعطي الناس بدال

 


